
G Y Á R F Á S M I K L Ó S : 

SZÍNES FILMGROTESZK 

Az alábbiakban egy filmelképzelés rövidre fogott vázlata következik. Tulajdonkép-
pen e vázlat is vitaanyag, mig majd egyszer valóban lesz belőle valami: filmkomédia, 
esetleg balett, vagy talán más műfaj. 

A kérdés, ami miatt magammal sem egyezve egészen, már előre közbe kell szól-
nom, a következő: lehet-e f i lmen az egész ábrázolt világot groteszk eszközökkel meg-
mutatni? Pótkérdés; lehet-e ilyen minden részletében fonák megjelenítésnek komoly 
tartalma ? 

Chaplint idézve, igent felelhetnénk a kérdésre, de hogy áll ez a dolog Chaplin 
után? Ugye, igy már nehezebb a felelet? 

A mai űlm-közízlést kialakító nézetek szerint igazán nevetséges életelemeket csak 
kicsinyes emberi dolgokban találni. A modern filmirányzatok szívesen fordulnak a 
tündéries és csodálatos elemek ironikus formáihoz, alig találkozni azonban a realitásból 
származó valószínütlenségek alkalmazásával. 

Én a groteszket nem látom hihetetlennek, egyáltalán nem csodálkozom Sam Small 
repülni-tudásán. A groteszk tulajdonképpen nem torzítás, legalábbis nem az a szónak 
erőszakot jelentő értelmében, sokkal inkább líra, mulattató valóság-felfedezés. Azt 
például, hogy vázlatom hősét egy fasiszta emlékmű szoboralakjai kergetik meg, éppen 
olyan valószínűnek tartom, mintha eleven csibészek tennék. 

Nem is ilyen vonatkozásban vitatkozom magammal, hanem abban a tekintetben, 
hogy ha olyan mértékben fogadom el igaznak a groteszket, hogy mást nem is veszek 
észre, nem teszem nevetségessé mondanivalóm igazságát is? 

A m álljon elő a gyakorlati példa, hadd nézzek szembe e röpke vázlaton keresztül 
a f ő problémával s mindazokkal a fiók-problémákkal is, amelyek abból származnak, 
hogy egyoldalúan, a groteszkum dogmáin keresztül szemlélem a világot. 

Bocsánat az előzetes közbeszólásért és lássuk a medvét! 

1. 

Boldog békeidők! Az égen kedpes felhőcskék játszanak »Bújj, bújj zöld-
ágat*'. 1900! A gyermeki dallam ünnepi méltóságot ölt, fúvószenekar zengi a 
Weingruber zenepavilonjában, vasárnap délelőtt. A nyár sugaraiban fürdő 
fonott székekben bájos, aranypillantású hölgyek és aranysárga girardikalapos 
urak hallgatják a zöld pavilon tüzoltóegyenruhás zenészeit. Az egyik asztal-
nál kék-fehér csíkos ernyő alatt ül a polgármester és családja: zöldruhás neje, 
hófehéren suhogó leánya és a kackiás vőlegény, Rohoniczky rendőrfőkapitány. 
A házasságkötés közeli napjáról csevegnek, az esküvőről, amelyhez fogható 
szépet még nem látott az ország. A tűzoltózenekar karmestere és a polgár-
mester-kisasszony az idilli kép alatt többször mélyértelmű pillantást váltanak. 
Egy másik, sárgaernyős asztalnál nagytekintélyű bankár ábrándozik és bá-
mul ki a kerítésen túlra, ahol csinos kis kalaposkisasszony hallgatja az in-
gyen zenét. A bankár jeleket ad a lánynak, de az felvonja a vállát és tovább 
megy. Minden csupa ragyogás és kellem. 

Hirtelen azonban ijedtség lobban a 
hölgyek szemében, az urak hátrahőköl-
nek, a fúvószenekar tagjainak eláll a lé-
legzetük, s néma dermedtséggel tartják 
a szájuk előtt a hangszerüket. A ve-
zénylő tűzoltótiszt kezében megáll a 
karmesteri pálca! 

Az asztalok közötti széles úton las-
san közeledik egy nyurga, rötszakállú, 
pepitaruhás fiatalember. A nők sikoltoz-
nak, több férfi a földre hasal. A rendőr-
főkapitány sípjába fúj, mire az épület-
ből és a bokrok közül rendőrök rohan-
nak elő. 
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A pepitaruhás felszalad a pavilonba, kihúzza a tiszt 
kezéből a pálcát és hirtelen a Gott erhalte-t kezdi ve-
zényelni a fúvósoknak. A közönség ünnepélyesen felug-
rik, a szaladó rendőrök megtorpannak és vigyázzba 
kapják magukat. Az arcok hazafiason az égre mered-
nek. A pepitaruhás vezényel. 

Felirat következik. Hivatalos betűk, óriási rendőr-
ségi pecsét. »A pepitaruhás rém elfogatásáig minden 
tetteinek felderítése a mai nappal elrendeltetik 

2. 

Budapest, 1900. május 20. 

Rohoniczky rendőrfőkapitány 

3. 

A rötszakállú fiatalembert jogi doktorrá avatják. A dékán, akit lángész-
külsejű professzorai koszorúként vesznek körül, megkérdezi, hogy kit tart a 
jelenkor legnagyobb jogászának. A fiatalember tisztelettudó arccal feleli: 
"Senkit, Magyarországon ellaposodott a jogtudomány.*< iA lángeszek 'hátra-
hőkölnek. Egy professzori kéz az ifjú diplomája után kap, de az hóna alá 
vágja és a K, u. K. induló hangjára (amelybe belejátszik a »Bújj, bújj 

zöldág*') eltávozik. 

Hatalmas ibank. A falakon freskók a jólétről. A nagytekintélyű bankár 
a tanácsterem felé siet. Diszbekötött iratköteggel követi őt a pepitaruhás 
fiatalember. Belépnek a tanácsterembe. Az asztal körül kormányférfiak. 
A bankigazgató bejelenti, hogy a titkár úr felolvassa a kormány képviselői-
nek a jelentést a bank helyzetéről. A pepitaruhás a nagy csendben lössze-
csukja a bőrkötéses mappát és egyszerű hangon közli, hogy O. 'bank valóságos 
múzeuma a csalásoknak, visszaéléseknek és korrupciós manővereknek és az 
egész vezetőségnek a börtönben a helye! Felreccsen az induló. A pepitaruhás 
távozik. A fali freskók figurái közül kiválik egy keménykalapos álak és 
követi. 

Díszterem a Városházán. A polgármester zsúfolt padsorok előtt beszél. 
Magyaros torokrezegtetéssel jelenti Ibe, hogy á főváros polgárságának további 
kényelmét szolgálandó, tíz új Párosi bérpalota építését kezdik meg. 

Nagy lelkesedés. Vivát! Ekkor a hátsó padok egyikében hirtelen fel-
emelkedik a rötszakállú fiatalember és így szól: »A tíz bérpalotából a polgár-
mester ellop magának egy tizenegyediket.*< 

Felzúdulás. Öklök emelkednek a levegőbe. A pepitaruhás menekülni 
kényszerül. Szalad a piros szőnyegen. A tanácsterem közönsége utánanyomul. 
A menekülő rájuk csapja a nagy ajtót 1és a kulcsot ráfordítja a zárra. Le-
csúszik á kifelé vezető lépcső márvány karfáján. 

Esküvő. Nyári délután, hatalmas (közönség, díszes (hintók, rendőr-sorfal a 
templom előtt. A sokaság között megint ott a kis kalaposlány. Egyik rendé* 
vigyázz-állás közben szeretné megcsípkedni. Kap egyet a kezére. Megérkezik 
a polgármester-kisasszony, a családdal és vőlegényével. Kiszállnak a mirtusz-
ágakkal díszített ! hintából. Nagy zenés felvonulás a templom lépcsőjén! 
A násznép között ott 'a tűzoltótiszt is. 

A templom padsorai között virágszőnyegen halad az oltár felé a meny-
asszony, vőlegény és a násznép. Jön a pap, kezdődik a szertartás. 
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Fönt a szószéken megjelenik a pepitaruhás és a 
kongó csendben, mély jóindulattal beszélni kezd: 
»Főkapitány úr! Ne tegye magát szerencsétlenné, az 
a hölgy, akinek olyan áhítattal szorongatta a kis-
ujját, minden éjjel a tűzoltóparancsnok ágyában .. 

A templom zúgása elnyeli a hangját. A pepita-
ruhás és visszhangja a nagy zajban is tovább magya-
ráz, hogy ö jót akar és hát hol kellene kimondani az 
igazságot, ha nem az Isten házában! Széttárt karok-
kal áll a szószéken, a templom közönsége azonban 
fenyegetően nyomul feléje. Recseg a szószékhez ve-
zető lépcső a tömeg lába alatt. A rötszakállú mene-
kül, a szószék baldachinján kúszik följebb előlük, 

aztán tovább a magasba! A pepitaruhás a szentek szobrain tornássza fel ma-
gát a torony felé, s a szobrok, mintha csak segítenék a menekülőt. Egy rendőr 
utána lő, de csak egy szentet talál 'el, akinek arcát fájdalmasra torzítja a 
lövés. 

7. 

A város minden pontján, cukrászatok, virágosboltok, madárkereskedések 
mellett hirdetményeket ragasztanák ki. "Egy ]rém garázdálkodik a békés 
Budapesten.« A hirdetmény ezer korona jutalmat ígér annak, aki a pepita-
ruhás, rötszakállú rémet rendőrkézre adja. 

Az egyik ilyen hirdetmény előtt ott áll maga a körözött személy és 
olvassa a szöveget. Tépelődik, hogy ugyan, miféle rémről lehet szó. Az 
erényes kalaposlány izgatottan lép a hirdetményhez és olvasni kezdi. Mind" 
a ketten belekezdenek a hirdetmény olvasásába. A pepitaruhás észre sem 
veszi, hogy beszél, pedig már a lánynak magyarázza, milyen hihetetlen, hogy 
ebben a modern korban még rémek száladgálnak a világon. A lány felsikolt, 
amikor a pepitaruhás ránéz és ijedten figyelmezteti a fiatalembert, hogy a 
személyleírás 'borzasztóan illik rá A rötszakállú ifjú nagyot nevet ezen, 
aztán elmondja, hegy ő mennyire szereti az embereket és ellenállhatatlan 
kényszer 'hajtja felebarátai megsegítésére. 

Az úton két hölgy sétál a liget felé. Mind a lkettőt széles termettel áldotta 
meg az ég és ennek ellenére hatalmas kockákból álló divatkreációt viselnek. 
A járókelők gúnyos mosollyal nézik őket. A pepitaruhás bocsánatot kér a kis 
kalaposlánytól, de ő ezt nem tudja nézni. Odasiet a hölgyekhez és közlivelük, 
hogy a kockák kellemetlenül kövérítenek, siessenek haza, öltözzenek át, mert 
a korzón mindenki rajtuk mulat. 

A hölgyek vérig sértve néznek a tolakodóra, majd, mint akik felismerték 
a rémet, felvisítanak; futni kezdenek előle, és sikongva eltűnnek a legköze-
lebbi kapualjban. A pepitaruhás zavartan fordul a kalaposlányhoz, a kislányt 
viszont a két sikoltozó kockás hölgy kétségbeesése meggyőzte arról, hogy ez a 
kedves rötszakállú ifjú sajnos csakugyan az a rém lehet, akit ikeresnek. 
Ijedten rebegi a pepitaruhas szörnynek, hogy nincs szive őt feljelenteni és 
bár igazán nagy szüksége lenne az ezer koronára, nem adja át a rendőrség-
nek. Gyorsan felszáll egy omnibuszra. I 

Az izgatott pepitaruihás utána szalad és felugrik az omnibuszra. Oda-
furakszik a lány mellé és 1hevesen szerelmet vall neki. A lány a költői vallo-
mást a szerelmi rém csábításának értelmezi és menekül az omnibuszról. 
A férfi utána szalad. A ligeti úton lohol a lány. 
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Az egyik kanyarnál ódon kerékpár áll. A lány fölszáll és kerekezik. 
A pepitaruhás a szerelemről, a boldogságról kiáltoz utána, miközben zihálva 
követi. Üjabb útkanyar, ahol egy századeleji mulatságos autó várakozik. 
A lány átmászik az autóba, robog, a foxiorrú gépkocsi kék füstöt fúj a 



nyomában vágtató fiatalemberre. Az autó és a pepitaruhás között egyre nő a 
távolság, míg végül valahol messze a fák között eltöfög az öreg alkotmány a 
semmibe. 

9. 

A rőtszakállú most megáll. Háta mögött hirtelen zúgó hangorkán morajlik 
fel. Visszanéz. Szaladva közeledik felé az üldöző sökaság, az első sorban a 
polgármester, a család, a lány és a mama. A rendőrfőkapitány 1és a tűzoltó-
tiszt ,karonfogva ügetnek, mellettük a bankár, a professzorok és a két hölgy 
még nagyobb kockákból álló ruhákban. (Mindenki fut az ezerkoronás fiatal-
ember után. 

30. 

A pepitaruhás újra szaladni kezd. Szalad, míg valahol az út mellett meg 
'nem pillant egy sírdombot. »Itt nyugszik egy kalaposlány-' i— ez áll a fejfán. 
A pepita-ruhás leveszi girardi kalapját. Arca öregebb, kopaszodik. Jön a 
sokaság. XJjra szaladni kezd. 

11. 
Beér a császárvárosba. Tavaszi park következik. Aranyos bécsiek. Fönt 

a kastély erkélyén a jóságos -mosolyú Ferencz József áll. Kedvesen beszél a 
háborúról, közben egy állig felfegyverzett rohamsisakos zenekar valcert 
játszik. A pepita-ruhás könyörögve szól fel a császárnak, hogy ne engedje a 
háborút. Rémület! Pánik tör ki. Kergetni kezdik. Hátul már újabb formájú 
járművéken követik a (régi üldözők. A tűzoltóparancsnok szirénázó tűzoltó-
autón robog. Aztán katonák csatlakoznak a rohanókhoz, katonák az első 
világháborúból, szuronyt szegezve nyomulnak a pepitaruhás után. Robba-
nások. 

11. 

Modern város, monumentális oszlopok, óriási tér, amelynek közepén, 
mint egy pont, olyan a pepita-ruhás. Mozog. Közeledünk a roppant aránydk-
hoz. iEgy Ihorogkeresztes diadalmű talapzatáról odaszól a rőtszakállúnak a 
puskás érc-őr: »Schőn, wasA pepitaruhás szomorúan megrázza a fejét, hogy 
nem. Erre a diadálmű horogkeresztes ércálákjai leugrálnak és kergetni kezdik 
az országút felé. iOjabb üldözők csatlakoznák a menethez. A polgármesterék 
nemsokára beérik a tömeget. Maga a polgármester (nagyon öregen egy nagy 
nyitott luxusautó közepén áll és tekintetét vezéri pózban előre szegezi A -rend-
őrfőkapitány egy másik túrakocsiban tűnik fel, mellette a felesége és két gyer-
mekük. iMind a íoetíő tűzoltó. Az árokból és az rútmenti erdőkből újabb kato-
nák bukkannak elő, ezek már |a második világháborúiból valók, németek, 
harmonikaszóra szaladnak, a harmonikák alatt dobok, szélzúgás, de ki lehet 
venni a gyermekdal foszlányait. 

Most egy folyó következik, széles folyó, amelynek túlsó oldalán békés táj 
nyugszik a napsütésben. A pepita-ruhás -már megöregedett, fehéres a szakálla 
és néhány megmaradt hajszála is. Az üldözők egyre jobban közelednék. Nincs 
más hátra, berohan'a vízbe, de a viz nem süllyed le alatta és a pepitaruhás 
könnyedén fut rajta át a másik oldalra. Az üldözők megtorpannak a parton 
és tehetetlenül nézik, hogyan ér át a 
pepita-ruhás a folyó túlsó oldalára. 

12. 

Még látni, ahogy a túlsó parton 
végre abbahagyja a futást, megiga-
zítja a ruháját, összeszedi magát, gi-
rardi kalapjának maradványait elhe-
lyezi a fején és lassan, békésen to-
vább megy a napsütötte tájban, míg 
el nem nyeli a messzeség. 

Kaján Tibor rajzai 


